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1.1 Úvod
Tento uživatelský manuál musí mít
obslužný
personál
stále
k dispozici!
Provozovatel stroje se musí postarat o to,
aby obslužný
personál
měl stále
k dispozici tento uživatelský manuál
v českém jazyce!
Vážený zákazníku!
Teší nás, že jste se rozhodli pro naše zařízení.
Uživatelský manuál obsahuje všechny informace, které
jsu potřebné k práci a obsluze Vaší pumpy MC-I 700.
Přesto jsou pro bezpečný provoz nevyhnutelné další
informace:
Přečtěte si a dodržujte obecně platé směrnice platné
ve Vaší zemi.
V Německu jsou např. platné „Směrnice pro zdroje
kapalin“, vydavatel: Hauptverband der Gewerblichen
Berufsgenossenschaften (Hlavní sdružení obchodních
profesních organizací)

Dbejte na bezpečnost!

Dbejte všech platných předpisů ve Vaší zemi, např.
o zabránění nehodám, zacházení s kapalnými látkami atd.
Zbytky injektážních materiálů a rozpouštědel se musí
likvidovat v souladu s platnými právními předpisy pro likvidaci
odpadů.
V případě poranění a úrazu je potřeba ihned
vyhledat lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Pokud injektážní materiál nebo rozpouštědla proniknou do
pokožky, musí být lékař informován o používaném injektážním
materiálu a používaném rozpouštědle.
Mějte z toho důvodu stále při ruce bezpečnostní listy
s adresou a telefonními čísly na výrobce/dovozce používaných
materiálů!

Kromě toho je potřeba dbát pokynů výrobce
a směrnic pro zpracování pro injektážní a čerpatelné
materiály.
Zásadně je nutné se vyvarovat každého takového
druhu práce, který by ovlivňoval bezpečnost produktů
MC a bezpečnost obslužného personálu.
Hodně úspěchů a dobré pracovní výsledky s Vaší
MC-pumpou Vám přeje MC-Bauchemie.

1.2 Nejprve číst, potom pracovat





Myslete prosím stále na to, že toto
zařízení pracuje s technologií nejvyššího
tlaku a vytváří extémně vysoký tlak!
Nedávejte nikdy prsty nebo ruku před injektážní
pistoli a nesahejte nikdy do proudu injektážního
materiálu!
Nikdy nesměrujte injektážní pistoli na sebe, jiné
osoby nebo živočichy!
Dbejte stále na pokyny a předpisy uživatelského
manuálu!

Před každým uvedením do provozu dbejte zvlášť
na následující:
 U všech spojů a jednotlivě spojených částí pumpy
překontrolovat jejich těsnost.
 Kontrolovat a dodržovat maximálně přípustný tlak
pro pumpu a její příslušenství.
Před každou prácí se strojem a při každé pracovní
přestávce dbejte zvlášť na následující:
 Vypněte pumpu uzavřením vstupního ventilu
stlačeného vzduchu z kompresoru.
 Odtlakujte injektážní pistoli a injektážní hadice.
 Uzavřete pákový uzávěr složek a oba kulové
ventily na injektážní pistoli.
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2

Bezpečnost

2.1 Vysvětlení symbolů

2.3 Nebezpečnost tohoto stroje

Pokyny a symboly použité v tomto uživatelském manuálu
mají následující význam:
POKYN
Označuje informační místo v textu.
Je potřebné si ho přečíst a dbát na něj
se zvláštní pozorností.
VÝSTRAHA
Označuje možnou nebezpečnou situaci. Při
zanedbání může dojít k těžkému poranění
nebo smrti.
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
Označuje situaci při nebezpečí výbuchu. Je
potřebné neodkladně dbát uvedených
pokynů.
POUŽÍVAT OCHRANU SLUCHU
V zájmu Vašeho zdraví by jste
neodkladně dbát na uvedené pokyny.

Tento stroj byl konstruován a vyroben při
zohlednění veškerých bezpečnostních kritérií.
Odpovídá dnešnímu stavu techniky a platným
protiúrazovým
předpisům.
Stroj
opustil
výrobu
v bezchybném stavu a zaručuje vysokou technickou
bezpečnost. Přesto existují při nesprávné obsluze nebo
zneužití následující druhy nebezpečí:
 pro tělo nebo život obsluhy a třetích osob,
 pro stroj a další materiálové hodnoty provozovatele,
 pro hospodárnou práci stroje.
Všechny osoby, které mají co do činění s instalací,
provozem, obsluhou, nebo ošetřováním, údržbou
a opravami stroje si musí nejprve pozorně přečíst
uživatelský manuál a porozumět mu, obzvlášť pak kapitole
o bezpečnostních pokynech.
Jedná se o Vaší bezpečnost! Provozovateli stroje
doporučujeme, aby si toto nechal písemně potvrdit.

měli

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ
Označuje zdraví škodlivé látky. Je potřebné
neodkladně dbát uvedených pokynů.
PRVNÍ POMOC
Při nehodách a úrazech je nutné
bezpodmínečně dodržet uvedené pokyny.

2.2 Varování na stroji
Výstražné značky a symboly uvedené na stroji zdůrazňují
a popisují možná nebezpečná místa a musí být
bezpodmínečně zohledněné.

Dodatečně kromě uživatelského manuálu je
stále potřeba dbát na:
Přečtěte si a dbejte na jednotlivé směrnice platné pro Vaši
zemi. V Německu jsou např. platné „Směrnice pro zdroje
kapalin“, vydavatel: Hauptverband der Gewerblichen
Berufsgenossenschaften (Hlavní sdružení obchodních
profesních organizací).
Doporčujeme přiložit k uživatelskému manuálu všechny
směrnice a předpisy na ochranu před nehodami.
Je potřebné dbát pokynů výrobce a směrnic pro
zpracování injektážních materiálů.
Zásadně je nutné se vyvarovat každého takového druhu
práce,
který
by
ovlivňoval
bezpečnost
stroje
a obslužného personálu.

Výstražné značky a symboly se nesmí ze stroje odstranit.
Poškozené a nečitelné výstražné značky a symboly se
musí neodkladně obnovit.
Na stroji se nachází následující značky:
 Typový štítek pro kompletní stroj na materiálové
pumpě
 Typový štítek pro separátní výplachovou pumpu
Dbejte na to, aby se shodovali údaje
typových štítků s údaji na kartě stroje
(kapitola 9.3). Při nesrovnalostech nebo
pokud chybí typový štítek Vás žádáme
o okamžité oznámení dané skutečnosti.
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2.4 Používání stroje
MC-I 700 se používá při sanaci staveb a je vhodný pro
zpracování materiálů s poměrem míchání 1:1.
Přístroj se skládá ze 2 základních částí:
1. Výplachová pumpa: MC-I 700/1
2. 2K-pumpa: MC-I 700/2
Výplachovou pumpu je možné samostatně použít jako
jednosložkovou injektážní pumpu.
Jiné použití stroje je použitím neodpovídajícím určení.
Před použitím MC-strojů na jiné účely nebo s jinými
materiály, a tedy na použití jiné, než na které byl stroj
určený, by bylo potřebné získat souhlas výrobce,
v opačném případě totiž zaniká automaticky záruka na
stroj.
K použití, které odpovídá určení, patří také zohlednění
technické dokumentace a dodržování směrnic pro provoz
a údržbu stroje.
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Bezpečnost
2.5 Okolí stroje a místo umístění

Přestavby a změny
Svévolné přestavby a změny nesmí být provedené
z bezpečnostních důvodů.
Ochranná zařízení sa nesmí odstranit, přestavit nebo
vynechat. Při použití náhradních dílů a součástí, které
dodal někdo jiný než výrobce stroje MC-I 700, zaniká
jakákoliv garance a záruka.
Stroj se smí provozovat pouze v rámci předepsaných
hraničních hodnot a daných parametrů stroje.
Nebezpečí díky příslušenství a náhradním
dílům
Jestliže použijete originální příslušenství a náhradní díly,
jejich použitelnost s našimi stroji je zaručená.
Bezpečnostní opatření pro příslušenství a náhradní díly je
však nutné zohlednit. Tyto bezpečnostní pokyny najdete
v konkrétních uživatelských manuálech příslušenství.
Jestliže použijete cizí (neoriginální) příslušenství
a náhradní díly, nemůže být poskytnuta záruka na
bezpečnost celého stroje. Taktéž zaniká záruka za škody
a poranění vzniklá použitím cizího příslušenství
a náhradních dílů.
Hladina akustického tlaku tohoto stroje
je pod 80 db(A). Přesto by měl mít obslužný personál
k dispozici ochranné pomůcky proti hluku.
Provozovatel zodpovídá za dodržování předpisů na
ochranu před úrazem způsobeným hlukem. Dbejte proto
zvlášť na konkrétní stav místa umístění stroje, např.
zatížení hlukem se může zvýšit, jestliže se stroj umístí na
nebo do dutých těles.
Bezpečnostní opatření pro místo umístění
Pro stroj musí být připravené pevné místo a dostatek
volného
prostoru k zabezpečení
obsluhy.
Cesta
k bezpečnostním zařízením (např. vstupní ventil vzduchu)
musí být volná. Udržujte čistotu na pracovišti, zvlášť na
příjezdových, přístupových a odstavných plochách. Vylitý
injektážní materiál a rozpouštědla ihned odstraňte.
Postarejte se o dostatečné větrání pracoviště za účelem
vyvarování se škodám na zdraví a na objektu. Dbejte stále
pokynů pro zpracování od výrobce materiálu.

2
2.6 Zdroje nebezpečí
Myslete prosím stále na to, že toto zařízení
pracuje s technologií nejvyššího tlaku a při
neodborné
manipulaci může způsobit
životu nebezpečné zranění.
Dbejte následujících pokynů:
 Materiálové hadice musí odpovídat maximálnímu
pracovnímu tlaku, přičemž bezpečnostní faktor musí
být zahrnutý v údaji. Materiálové hadice se nesmí
záplatovat!
 Nikdy nesměrujte injektážní pistoli na sebe, jiné
osoby nebo živočichy!
 Nedávejte nikdy prsty nebo ruku před injektážní
pistoli a nesahejte nikdy do proudu injektážního
materiálu.
 Nikdy se nepokoušejte utěsnit netěsnost na spojích,
spojených částech pumpy a vysokotlakých hadicích
rukou nebo obmotáním. Při netěsnostech je potřebné
ihned celý systém (injektážní pistole, hadice, pumpa,
atd.) odtlakovat. Defektní díly je potřebné vyměnit.
 Uzavřete kulové ventily a pákový uzávěr na míchacím
bloku injektážní pistole při každém, i při tom
nejkratším, přerušení prací (Obr. 2.6.1).

Obr. 2.6.1

Obr. 2.6.2






Striktně dodržujte platné předpisy na
ochranu před nehodami.
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Obr. 2.6.3

Před údržbou a čištěním stroje a příslušenství
odstraňte z celého systému tlak. Vstupní ventily
tlakového vzduchu na 1K- a 2K pumpě musí být
zavřené (Obr. 2.6.2.+ 2.6.3).
Nikdy nedávajte rozpouštědla nebo materiály
obsahující rozpouštědla do nádob s úzkým hrdlem
nebo do nádob se zátkou. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
Stroje, které nejsou chráněné před výbuchem, se
nesmí používat na pracovních místech, kde je
požadována ochrana před výbuchem. Pneumaticky
poháněných injektážních pump se toto netýká.
Na základě trvalého elektrostatického nabíjení se smí
používat pouze vodivé materiálové hadice. Všechny
originální MC-materiálové hadice jsou vodivé
a sladěné s našimi stroji. Maximálně přípustné
pracovní tlaky hadic se musí shodovat s maximálním
provozním tlakem příslušného stroje.
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Bezpečnost
Při opravě příp. údržbě dbejte bezpodmínečně na to,
že přes odstranění tlaku z pumpy se zde může
nacházet ještě zbytkový tlak! Především pak
materiálové hadice a injektážní pistoli je potřeba
demontovat zvlášť opatrně, aby nedošlo díky
zbytkovému tlaku k úrazu. Doporučujeme při
odšroubování
materiálových
hadic
zakrýt
odšroubované části hadrem, aby se zachytil případný
výron zbytkového materiálu.
Bezpečnostní ventily, které jsou namontované od
výrobce a opatřené plombou, se nesmí nikdy
odstranit a jejich nastavení se nesmí měnit.
V případě, že se má bezpečnostní
ventil
nahradit, najdete objednávkové číslo na kartě
stroje.
U nových bezpečnostních ventilů je potřeba dbát na
to, aby tyto ventily byly nastavené na maximálně
přípustný vstupní tlak vzduchu MC-injektážního
čerpadla ( viz. typový štítek/karta stroje) a byly
zaplombované.
V uzavřených systémech nebo systémech, které jsou
pod tlakem, kde hliníkové části a pozinkované části
přicházejí do styku s rozpouštědly, může dojít
k nebezpečné chemické reakci při používání 1.1.1 –
trichloretanu,
metylenchloridu
nebo
jiných
rozpouštědel,
které
obsahují
halogenizované
chlorouhlovodíky (FCKW). Pokud by jste chtěli
používat výše uvedená rozpouštědla, které obsahují
tyto látky, doporučujeme Vám kontaktovat odborného
poradce MC-Bauchemie nebo přímo centrálu MCBauchemie.
Námi udávané maximální provozní tlaky je potřeba
zásadně dodržovat pro všechny MC-stroje (např.
pumpa, hadice, kulové ventily injektážní pistole,
bezpečnostní ventil).
Při různých přípustných provozních tlacích platí stále
nejnižší hodnota jako maximálně přípustný provozní
tlak celého systému. Příklad:
Pumpa
do 160 bar
Materiálová hadice
do 400 bar
Kulové ventily injektážní pistole
do 200 bar
Maximálně přípustný provozní tlak celého systému je
160 bar.

2.7 Obslužný personál
Schválení obsluhovatelé
Mladiství mladší 16 let nesmí toto zařízení obsluhovat.
Provozovatel stroje musí obsluhovateli zpřístupnit
uživatelský manuál a přesvědčit se, že si jej přečetl
a rozumí mu. Až potom může předat stroj do provozu.
Provozovateli stroje doporučujeme, aby si toto nechal
písemně potvrdit. Obsluhovatel stroje je povinný nahlásit
provozovateli každou změnu stroje, která může ovlivnit
jeho bezpečnost.

6

Provozovatel stroje se má starat o jeho funkčnost.
Kompetence pro různé práce na stroji musí být jasně
stanovené a dodržované. Nesmí vznikat žádné nejasné
kompetence, protože by mohly ohrozit bezpečnost
uživatelů. Obsluhovatel se musí postarat o to, aby se
strojem pracovali pouze autorizované osoby. V pracovní
oblasti stroje je zodpovědný vůči třetím osobám.
Provozovatel stroje je povinný, v pravidelných časových
intervalech
opakovat
školení
o
nebezpečí
a bezpečnostních opatřeních (minimálně jednou ročně,
u mladistvých 2x ročně).
Osobní ochranné pomůcky
Upozorňujeme,
že
musí
být
bezpodmínečně
dodržované
platné
směrnice a požadavky v závislosti na
pracovním prostředí (práce pod zemí,
uzavřené prostory atd.)
Noste stále předepsaný ochranný oděv,
protože není možné se zcela vyhnout
výparům
z rozpouštědel
a
odstřiku
injektážního materiálu a rozpouštědel.
Noste při všech pracích se strojem nebo na
stroji ochranné brýle.
Hladina akustického tlaku tohoto stroje
je pod 80 db(A). Přesto by měl mít obslužný
personál k dispozici ochranné pomůcky
proti hluku.
Na čištění pokožky nepoužívejte v žádném
případě rozpouštědla nebo jiné zdraví
škodlivé látky. Používat se smí pouze
vhodné ochranné, čistící a ošetřující
prostředky.

2.8 Chování se v případě nehody

Netěsnosti
Při netěsnosti na zařízení je potřeba stroj ihned odstavit
a z celého systému odstranit tlak:
 Přerušte přívod tlakového vzduchu uzavřením
vstupního ventilu vzduchu.
 Pro odtlakování nasměrujte injektážní pistoli do
prázdné záchytné nádoby po odstřik a otevřete
pákový uzávěr pro složky na míchacím bloku
injektážní pistole.
 Defektní části je potřeba ihned vyměnit resp. nechat
vyměnit.

Poranění
Při poraněních při zacházení se zdroji kapalin (pořezání)
je potřeba ihned vyhledat lékaře.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Informujte lékaře o používaném injektážním materiálu
a používaném rozpouštědle (ředidle). Mějte v každém
případě pro lékaře připravené bezpečnostní listy
materiálů s adresou a telefonními čísly na
výrobce/dovozce)
Pamatujte si, odkud můžete zavolat pomoc.
Pamatujte si místní číslo záchranné služby.
V každém případě se seznamte s opatřeními první
pomoci.
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Uzavírací ventil stlačeného vzduchu zkontrolovat
vzhledem k bezchybné funkčnosti.
Jestliže jedno z ochranných zařízení
není plně funkční nebo se na stroji najde
vada, je potřeba ihned přerušit přívod
stlačeného vzduchu a odstranit z pumpy
tlak. Stroj se může znovu uvést do
provozu až tehdy, kdy se znovu obnoví
bezchybná
funkčnost
ochranných
opatření.

2.10






Požáry
Přečtěte si a dbejte ve Vaší firmě nebo na příslušném
pracovišti vyvěšených pokynů pro hlášení požáru
a nouzové východy.
Pamatujte si místní čísla nouzového volání.
Pamatujte si polohy a obsluhu hlásičů požáru,
hasících přístrojů a samohasících zařízení.
Postarejte se o dostatečné množství značek na
předcházení požáru.
Používejte pouze hasící látky, které předepsal
výrobce materiálu.

2.9 Ochranná zařízení
Všechny stroje se dodávají s následujícími ochrannými
zařízeními:
Bezpečnostní ventil
Bezpečnostní ventily zamezují překročení nejvyššího
přípustného vstupního tlaku vzduchu. Když vstupní tlak
vzduchu překročí pevně stanovenou hraniční hodnotu,
bezpečnostní ventil se otevře a vypustí tlak.
Bezpečnostní ventil se nachází na vzduchovém motoru
dvousložkové materiálové pumpy a na vzduchovém
motoru výplachové pumpy.
Uzavření vzduchu
Uzavírací ventil stlačeného vzduchu 2K-pumpy umožňuje
okamžité vypnutí celého zařízení.
Jestiže se uzavře uzavírací ventil stlačeného vzduchu
pouze na výplachové pumpě, preruší se pouze přívod
vzduchu k této 1K-pumpě. Přívod vzduchu do 2K-pumpy
zůstává zachován.
Všechny ochranné zařízení musí být zkontrolované!
 Před každým uvedením stroje do provozu!
 Před každým začátkem prací na / se strojem!
 Po všech pracech spojených s nastavením stroje!
 Po čistení a ošetření!
 Po údržbě a opravě!

Zacházení se strojem a pomocnými
materiály

Nastavovací, ošetřující, údržbářské
a opravářské práce na stroji
Nastavovací práce při změně produktů nebo při ošetřování
a čištění stroje mohou provádět pouze odborně zaškolené
osoby.
Údržbářské a opravárenské práce mohou vykonávat
pouze školení odborníci.
Před začátkem těchto prací se na stroji musí přerušit
přívod stlačeného vzduchu.
Přesvědčte se, že se ve stroji nenachází žádný zbytkový
tlak. Za tímto účelem dejte injektážní pistoli do záchytné
nádoby.
Potom otevřete všechny kulové ventily (pákový uzávěr
složek a ventily pro výplachový prostředek) na míchacím
bloku injektážní pistole.
Po ukončení prací musí být v každém případě
zkotrolována činnost všech ochranných zařízení, jakož
i bezchybná činnost stroje.

Zacházení s pomocnými materiály
Při zacházení s materiály pro injektáž a s pomocnými
rozpouštědly dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů pro
dávkování stanovených výrobcem a všeobecně platnými
předpisy.
Zbytky materiálů, rozpouštědel a dalších chemických látek
se musí zachytávat v souladu se zákonnými nařízeními za
účelem jejich recyklace nebo likvidace.
Platí místní zákony o ochraně odpadních a podzemních
vod.

Kontrolní seznam pro kontrolu ochranných zařízení na
stroji bez tlaku
 Překontrolovat plombu nebo pečet na bezpečnostním
ventilu stran poškození.
Bezpečnostní ventil zkontrolovat vzhledem k vnějšímu
poškození.

Uživatelský manuál MC-I 700
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2.11

Bezpečnost
Transport stroje a příslušenství



I pouze při krátké trase transportu přerušte celý
systém nasávání médií do systému a přerušte přívod
vzduchu.
 Před transportem vyprázdněte stroj a odstraňte z něj
vzduch (tlak).
 Výška stroje se může
snížit
stlačením
transportního
úchytu
na podvozku stroje
(Obr. 2.11.1, poz. 3).
Vytáhněte oba stavěcí
klíny (Obr. 2. 11.1, poz.
2) dovnitř a tlačte
potom úchyt dolů.
 K společnému
transportu obou částí stroje
(1K,
2K)
zasuňte
výplachovou pumpu do
k tomu
určenému
držáku (Obr. 2.11.1,
poz. 1) na podvozku
2K-pumpy.
Obr. 2.11.1
 Pozor při nakládání
pumpy
pomocí
zdvižného vozíku!
 Na
transportním
vozidle
zabezpečte
stroj
proti
smyku
a pádu.
 Jednotlivé části stroje odmontované za účelem
transportu se musí před uvedením do provozu znovu
odborně namontovat podle uživatelského manuálu.
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Popis stroje

3
MC-I 700 je kombinovaný stroj, který je
složen z 2K-pumpy MC-I 700/2
a výplachové pumpy MC-I 700/1.

1

2K-pumpa MC-I 700/2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Výškově stavitelný úchyt
Vzduchový motor
Ukazatele materiálového tlaku
Podvozek
Cirkulační uzávěr
Materiálová pumpa
Materiálové hadice
Stavěcí klíny
Regulátor tlaku
Údržbová jednotka
Přívod vzduchu
Přívod vzduchu k MC-I 700/1
Nasávací vedení

2

1K-pumpa MC-I 700/1

2.1
2.2

Vzduchový motor
Hrdlo pro plnění a vypouštění
separačního prostředku
Materiálová pumpa
Podstavec pro nošení
Nasávací vedení
Regulátor tlaku
Ukazatel tlaku
Přívod vzduchu

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Uživatelský manuál MC-I 700
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3

Popis stroje

Injektážní pistole
Pistole připojená k 2-K pumpě:
INJEKTOVÁNÍ

PAUZA

Poz. 1
Poz. 2

Poz. 1
Poz. 2

Pákový uzávěr: zavřeno
Kulové ventily výplachu: zavřeno
(obě složky A + B)

Poz. 1
Poz. 2

Pákový uzávěr: zavřeno
Kulový ventil výplachu pro složku B: otevřeno

Poz. 3
Poz. 4

Pákový uzávěr: otevřeno
Kulové ventily výplachu: zavřeno
(obě složky A+B)
Napojení hadic pro složky A + B
Napojení výplachové hadice

VYPLACHOVÁNÍ

Poz. 1
Poz. 2

Pákový uzávěr: zavřeno
Kulový ventil výplachu pro složku A: otevřeno

Pistole připojená k 1-K pumpě
(připojená pouze při použití pro 1-K injektáž)

Poz. 1

10

Kulový ventil: otevřeno

Uživatelský manuál MC-I 700
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Uvedení do provozu
4.1 Instalace a příprava
Zadání úkolu
Naistalování stroje na pracovišti a jeho příprava na
provoz.
Podmínky
 Injektážní materiál, který se bude zpracovávat, je
připraven.
 U všech materiálů, které se budou používat, by měly
být výrobcem doloženy údaje o viskozitě, teplotách
pro zpracování, poměrech míchání atd. V opačném
případě si tyto údaje u výrobce vyžádejte.
 Materiál se musí před začátkem prací pomalu, ale
dobře promíchat.
Postup
 Postavte stroj bezpečně na rovný a pevný podklad.
Všechny ovládací prvky stroje musí být dobře
přístupné. Aby bylo zaručené požadované množství
stlačeného vzduchu, musí být výkon kompresoru
sladěný s potřebou vzduchu stroje a průměr tlakových
vzduchových hadic včetně koncovek musí být
kompatibilní s přípojkou vzduchu na stroji.
Z důvodu lepšího transportu je možné eventuálně různé
části stroje odmontovat a přepravovat separátně, např.
injektážní pistoli.
 Namontujte zpět tyto části. Správné namontování
injektážních hadic je dáno různými rozměry závitů.
 Namontujte injektážní
koncovku pro pakr na
konec pistole. Výběr
koncovky (obr. 4.1.1) je
daný druhem použíObr. 4.1.1
vaných
injektážních
Různé koncovky po pakry
pakrů.




Zkontrolujte příp. obnovte spojení tlakového vzduchu
od 2-K pumpy k výplachové pumpě. Krátká tlaková
vzduchová hadice musí být napojená na přívod
vzduchu do výplachové pumpy a na výstup vzduchu
z 2-K pumpy. (viz. kapitola 3)
Zkontrolujte
hladinu
separačního
prostředku
u materiálové pumpy. Zohledněte údaje v kapitole 7.2.
Nová pumpa je tímto prostředkem naplněna.

Injektážní stroje pracují s vysokými tlaky.
 Zkontrolujte všechny otočné časti, matky, šrouby
a napojení hadic a dotáhněte je tak, aby při práci
stroje z nich neunikal materiál, který by mohl způsobit
poranění obsluhy.
 Zkontrolujte přípustný nejvyšší tlak pro materiálové
hadice a pro kulové ventily na injektážní pistoli. Musí
být vyšší nebo stejný jako je maximální provozní tlak
stroje uvedený na typovém štítku stroje nebo v kartě
stroje.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Porovnejte maximální provozní tlaky bezpečnostních
ventilů s údaji na kartě stroje nebo na typovém štítku.
Tyto údaje se musí shodovat.

Výsledek
Stroj je teď připravený pro provoz.
Můžete pokračovat s prvním čištěním stroje (kapitola 4.2).

4.2 První čištění, tlaková zkouška
a zkouška funkčnosti
Zadání úkolu
Tento stroj byl při montáži ve výrobě přezkoušený
vzhledem k jeho bezchybnému fungování pomocí
zkušebního média. Aby zpracovávaný materiál nebyl
ovlivněn tímto zkušebním médiem, měl by být celý stroj
(systém) nejprve vypláchnut čistícím prostředkem.
Podmínky
Potřebujeme:
 3 nádoby, každá s minimálně 5-6 l čistícího
prostředku (doporučeného výrobcem a určeného
k injektážnímu materiálu)
 2 prázdné záchytné nádoby pro směs čistícího
prostředku a zkušebního média.


Zkontrolujte zda materiálové hadice odpovídají
maximálnímu pracovnímu tlaku a příslušnému
předepsanému bezpečnotnímu faktoru. Hadice nesmí
být netěsné, zlomené, rozedřené nebo zpuchřelé.
Připojení hadic musí být pevné a těsné a musí rovněž
vyhovovat maximálnímu tlaku.

Postup
 Noste stále předepsaný ochranný oděv a ochranné
brýle.
 Zavřete vstupní ventil
stlačeného vzduchu (obr.
4.2.1) Tak se přeruší
přívod vzduchu k pumpám a zabrání se
nekontrolovanému spuštění stroje.
Obr. 4.2.1




Otevřete (odlehčete) regulátory stlačeného vzduchu
na výplachové pumpě a na 2K-pumpě jejich
vytočením do krajní polohy až do lehkého chodu.
Přesvědčte se o správné montáži a správném spojení
celého systému pumpy, jako např. napojení
nasávacích a materiálových hadic.
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Uvedení do provozu


Uzavřete
pákový
uzávěr složek a kulové
ventily na míchacím
bloku injektážní pistole
(obr. 4.2.2)

Obr. 4.2.2



Postavte nádobu s čistícím prostředkem do blízkosti
stroje a ponořte nasávací hadice výplachové
a materiálové pumpy stroje do této nádoby.



Obr. 4.2.3



Proveďte tlakovou zkoušku pomocí:
 Zvyšujte tlak
dalším
otáčením
regulátoru
tlaku doprava (obr. 4.2.5)
na max. 8 bar tlaku
vzduchu. Toto odpovídá
při převodním poměru
25:1 provoznímu tlaku
cca 200 bar.

Obr. 4.2.6

Uzavřete
přívod
stlačeného vzduchu na
přípojce (obr. 4.2.3).
Nasměrujte koncovku
injektážní pistole na
vnitřní stranu zásobní
nádoby
s čistícím
prostředkem těsně ke
stěně nádoby.



Otevřete přívod stlačeného vzduchu na výplachové
pumpě a na 2-K materiálové pumpě (obr.
4.2.1+4.2.4).
 Otevřete kulový ventil
přívodu čistícího prostředku na míchacím
bloku injektážní pistole.
 Otočte regulátor tlaku
výplachové
pumpy
doprava, dokud se
pumpa
nerozběhne
Obr. 4.2.4
(obr. 4.2.4.).






Nastavte rychlost chodu výplachové pumpy na cca
15 dvojzdvihů za minutu.
 Nechejte vytlačit cca 2-4 l čistícího prostředku.
 Pokyn: Kulové ventily pro výplach složky A+B
uzavírejte a otevírejte střídavě.
 Uzavřete oba kulové ventily přívodu čistícího
prostředku na míchacím bloku injektážní pistole.
Výplachová pumpa stojí!
 Otevřete pákový ventil na míchacím bloku.
 Pomalu
spouštějte
materiálovou injektážní
pumpu. Tlak regulujte
pomocí regulátoru tlaku
jeho pomalým otáčením doprava dokud
se nezačne materiál
vytlačovat
na injeObr. 4.2.5
ktážní
pistoli
(obr.
4.2.5).
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Vyplachovací proces je ukončený po vytlačení cca
5-6 l čistícího prostředku.
Uzavřete pákový uzávěr složek A+B na míchacím
bloku injektážní pistole.
Injektážní materiálová pumpa stojí!



Pozor!
Oba manometry na odečítání tlaku materiálu
res. jednotlivých složek musí ukazovat
stejnou
hodnotu
(obr.
4.2.6).
Při
krátkodobém zvýšení tlaku o cca 10% se
musí vypustit bezpečnostní ventil. Dbejte na
maximální přípustné provozní tlaky všech
částí stroje.
Při různých provozních tlacích jednotlivých
částí platí nejnižší hodnota jako maximální
přípustný provozní tlak (viz. příklad
v kapitole 2.6)
Zkontrolujte opticky těsnost všech částí stroje.
Zkontrolujte funkčnost injektážní pumpy
opakovaným otevíráním a uzavíráním pákového
uzávěru složek na míchacím bloku injektážní
pistole. Oba manometry odečítání tlaku
materiálu pro složky A+B (obr. 4.2.6) musí
udávat stejné hodnoty, to znamená:
Při uzavření pákového uzávěru během
injektování resp. vyplachování ukazují oba
manometry tlaku materiálu stejně vysoký
náporový tlak.
Při novém otevření pákového uzávěru se musí
hodnoty vrátit na provozní tlak.
Pozor!
Náporový tlak je vždy vyšší než provozní
tlak. Při poruchách se obraťe na odborného
zástupce MC-Bauchemie.
Odtlakujte celý stroj.
Otevřete postupně za sebou:
1. Pákový uzávěr složek na míchacím bloku
injektážní pistole
2. Kulové ventily čistícího prostředku na
míchacím bloku injektážní pistole

Výsledek
Stroj je teď kompletně vyčištěný a zkontrolovaný.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Provoz pumpy
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5.1 Příprava stroje a provádění injektáže
Zadání úkolu
Chcete stroj připravit pro injektování.
Podmínky
Potřebujeme:
 1 nádoba s minimálně 20 l čistícího prostředku
(doporučeného výrobcem a určeného k injektážnímu
materiálu)
 2 prázdné záchytné nádoby pro směs čistícího
prostředku a zkušebního média.
 1 nádoba na materiál se složkou „A“
 1 nádoba na materiál se složkou „B“
Postup
Příprava
 Noste stále předepsaný ochranný oděv a ochranné
brýle.

Obr. 5.1.1








Obr. 5.1.2

Uzavřete přívod stlačeného vzduchu na 2K-pumpě
(obr. 5.1.1). Ten přeruší přívod vzduchu k čerpadlům
a zabrání nekontrolovanému spuštění stroje.
Otevřete (odlehčete) regulátory stlačeného vzduchu
(obr. 5.1.1 + 5.1.2) na výplachové pumpě a na 2Kpumpě jejich vytočením do krajní polohy až do
lehkého chodu.
Přesvědčte se o správné montáži a správném spojení
celého systému pumpy, jako např. napojení
nasávacích a materiálových hadic.
Uzavřete všechny kulové ventily na míchacím bloku
injektážní pistole.
Nasávací hadice dejte bezpodmínečně a pouze do
nádob následujícím způsobem:
 Nasávací hadice „výplachová pumpa“ do nádoby
s čistícím prostředkem
 Nasávací hadice „složka A“ do nádoby se
složkou A
 Nasávací hadice „složka B“ do nádoby se
složkou B
Tento postup musí být při dalších
budoucích pracech stále stejně zachovaný,
protože při záměně nasávacích hadic může
dojít k nechtěné reakci složek materiálu,
a tím k poškození celého stroje.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Injektáž
 Napojte přívodní hadici stlačeného vzduchu na
přípojku vzduchu 2K-pumpy.
 Vytočte oba regulátory tlaku stlačeného vzduchu (obr.
5.1.1 + 5.1.2) až do lehkého chodu chodu doleva.
 Otevřete uzavírací ventily stlačeného vzduchu (obr.
5.1.1 + 5.1.2)
 Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu záchytné nádoby těsně ke stěně nádoby.
 Otevřete jeden kulový ventil přívodu čistícího
prostředku na míchacím bloku injektážní pistole.
 Otočte regulátor tlaku výplachové pumpy doprava,
dokud se výplachová pumpa pomalu nerozběhne.
Nechejte vytlačit cca 2-4 l čistícího prostředku.
Nádoba s čistícím prostředkem musí být po
celou dobu provozu naplněná tak, aby byla
v pohotovostním stavu, aby bylo možné
výplachovou pumpu ihned a kdykoliv
uvést do provozu.
 Kulové ventily pro výplach složky A+B uzavírejte
a otevírejte střídavě.
 Uzavřete všechny kulové ventily přívodu čistícího
prostředku na míchacím bloku injektážní pistole.
Výplachová pumpa stojí!
 Odvzdušněte 2K-pumpu.
Nechávejte
přitom
cirkulovat materiál obou
složek. Stlačte páku
mezi manometry na
odečítání tlaku složek
dolů (obr. 5.1.3). Materiál
obou složek bude nyní
pumpovaný z mateObr. 5.1.3
riálových nádob přes
čerpadlo zpátky do materiálových nádob. Přitom se
z nasávacích hadic a z pumpy vytlačí veškerý obsažený
vzduch.
 Pomalu spouštějte materiálovou injektážní pumpu.
Tlak regulujte pomocí regulátoru tlaku jeho pomalým
otáčením doprava (obr. 5.1.1) a nastavte jej na cca
1-2 bar.
 Jakmile poteče materiál obou složek rovoměrně zpět
do materiálových nádob, můžete cirkulaci ukončit
uzavřením páky nahoru do vodorovné polohy.
 Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu záchytné nádoby těsně ke stěně nádoby.
 Otevřete pákový uzávěr složek na míchacím bloku
injektážní pistole.
 Proces naplnění resp. odvzdušnění pumpy je
ukončený, jakmile z injektážní pistole vychází souvislý
paprsek smíchaného matriálu (složky A+B).
Uzavřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole.
Injektážní pumpa se zastaví.
 Naplňte vhodnou testovací nádobu (cca 0,2 l) na
kontrolu reakce injektážního materiálu. Dejte k tomu
injektážní pistoli do této nádoby a otevřete pákový
uzávěr uzávěr na míchacím bloku injektážní pistole.
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Provoz pumpy
Uzavřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole.
Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu prázdné záchytné nádoby těsně ke stěně
nádoby a otevřete ihned kulový ventil přívodu
čistícího prostředku na míchacím bloku injektážní
pistole Vyplachujte míchací blok dokud nevychází
z koncovky čistý čistící prostředek.
Pozor
Vyplachovací proces musí být proveden
při každém i krátkém přerušení práce.

Stroj je nyní připraven k provozu.
Injektážní pistoli můžete připojit na danou koncovku
injektážního pakru a následně otevřít pákový uzávěr
složek na míchacím bloku injektážní pistole.
Důležité pokyny pro injektáž
 Začněte injektáž s co nejnižším možným tlakem, aby
jste neohrozili bezpečnost obslužného personálu
a samotné stavební konstrukce. Pomalu zvyšujte tlak
otáčením regulátoru stlačeného vzduchu (obr. 5.1.1)
až na požadovaný provozní tlak.
 Po ukončení injektážního procesu uzavřete pákový
uzávěr na míchacím bloku injektážní pistole.
Vyplachujte bezpodmínečně při každém
přerušení prací.
Dbejte na dobu zpracovatelnosti materiálu
udávanou výrobcem.
Zabráníte tak vytvrdnutí materiálu, který
zůstane v míchacím bloku, a tím poškození
stroje.
Kontrolujte údaje o stávajícím materiálovém
tlaku
na
obou
manometrech.
Oba
manometry musí během injektáže ukazovat
stále stejnou hodnotu!
Pakliže tomu tak není, ihned ukončete
provoz stroje a celý ho zkontrolujte.
Kontrolujte během injektáže stav naplnění
materiálových nádob.
Včasným doplněním předejdete tomu, aby
pumpa nasála vzduch, a Vy museli znovu
provést odvzdušnění pumpy.
Dbejte a dodržujte pokyny v kapitole 5.2
„Přerušení práce a výměna zásobníku
s materiálem“.

5.2 Přerušení práce a výměna zásobníku
s materiálem
Přerušení práce
Míchací blok injektážní pistole se musí
během doby zpracovatelnosti udávané
výrobcem dobře vypláchnout, aby nedošlo
k
nechtěnému vytvrdnutí
materiálu
v injektážní pistoli.
 Uzavřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole. Injektážní pumpa se zastaví.
 Odpojte injektážní pistoli od koncovky pakru.
 Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu záchytné nádoby
 Nechejte v systému cirkulovat složky A+B. Stlačte
páku mezi manometry na odečítání tlaku složek dolů
(obr. 5.1.3).
 Pokud by materiál necirkuloval, regulujte přívod
vzduchu otáčením regulátora tlaku vzduchu injektážní
pumpy (obr. 5.1.1) až do lehkého chodu chodu
doleva. Krátkodobým otevřením a uzavřením
pákového uzávěru na míchacím bloku odlehčete
přívody materiálu.
 Otevřete kulový ventil přívodu čistícího prostředku na
míchacím bloku injektážní pistole. Kulové ventily pro
výplach složky A+B uzavírejte a otevírejte střídavě.
 Uzavřete kulový ventil ve chvíli, kdy z injektážní
pistole vyšlo dostatečné množství již čistého čistícího
prostředku.
 Uzavřete přívodní ventil stlačeného vzduchu (obr.
5.1.1).
Po prerušení práce postupujte při novém začátku prací
tak, jak je to popsané v kapitole 5.1 „Injektáž“.
Výměna zásobníku s materiálem
 Postupujte podle kapitoly 5.2 „Přerušení práce“ (viz.
výše).
 Nastavte přívod stlačeného vzduchu injektážní pumpy
úplně až do lehkého chodu chodu doleva a odlehčete
materiálové hadice. Nenechávejte materiál cirkulovat.
Předejdete tak poranění obslužného personálu
a možnému zašpinění ochranných oděvů!
 Vyměňte nádobu s materiálem.
Dbejte nato, aby každá nasávací hadice
materiálu byla umístěna zpět do příslušné
nádoby.
Složky “A“ + “B“ sa během výměny
materiálových nádob nesmí dostat do
kontaktu, aby se předešlo nechtěné reakci
materiálu, a tím poškození stroje!
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Postupujte podle kapitoly 5.1 „Injektáž“.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Zastavení provozu
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Zadání úkolu
Po ukončení injektážních prací chcete stroj vyčistit
a vyřadit z provozu.
Podmínky
Potřebujeme:
 2 nádoby s minimálně 10 l čistícího prostředku
(doporučeného výrobcem a určeného k injektážnímu
materiálu)
 2 nádoby s minimálně 5 l konzervačního prostředku
(doporučeného výrobcem a určeného k injektážnímu
materiálu)
 1 prázdnou záchytnou nádobu pro směs čistícího
prostředku a zbytků injektážního materiálu
Postup
1. Vypláchnutí injektážní pistole
 Uzavřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole.
 Vypláchněte míchací blok injektážní pistole. Otevřete
kulový ventil přívodu čistícího prostředku na míchacím
bloku injektážní pistole. Kulové ventily pro výplach
složky A+B uzavírejte a otevírejte střídavě.

Obr. 6.1





Obr. 6.2

Otevřete (odlehčete) regulátory stlačeného vzduchu
(obr. 6.1 + 6.2) na výplachové pumpě a na 2K-pumpě
jejich vytočením do krajní polohy až do lehkého
chodu.
Uzavřete přívod stlačeného vzduchu na 2K-pumpě
(obr. 6.1).





Nastavte přívod stlačeného vzduchu injektážní pumpy
úplně až do lehkého chodu chodu doleva (obr 6.1).
Uzavřete přívod stlačeného vzduchu na 2K-pumpě
(obr. 6.1).
Pro uvolnění zbylého tlaku ve stroji otevřete
a uzavřete ještě jednou pákový uzávěr a kulové
ventily přívodu čistícího prostředku na míchacím bloku
injektážní pistole.

3. Vypláchnutí MC-I 700/2 konzervačním prostředkem
Zbytky čistícího prostředku ve stroji můžou
poškodit těsnící prstence na pístech
materiálové pumpy. Aby se tomu předešlo,
vypláchněte
celý
systém
následně
doporučeným konzervačním prostředkem.
 Nádoby s čistícím prostředkem vyměňte za nádoby
s konzervačním prostředkem.
 Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu záchytné nádoby.
 Otevřete uzavírací ventil stlačeného vzduchu (obr.
6.1).
 Regulátorem stlačeného vzduchu (obr. 6.1) nastavte
provozní tlak na cca 1-2 bar.
 Otevřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole. Všechny části vedoucí materiál se tímto
způsobem vypláchnou.
 Jakmile z injektážní pistole začne vytékat konzervační
prostředek, zavřete pákový uzávěr.
 Nastavte přívod stlačeného vzduchu injektážní pumpy
úplně až do lehkého chodu chodu doleva (obr 6.1).
 Uzavřete přívod stlačeného vzduchu na 2K-pumpě
(obr. 6.1).
 Pro uvolnění zbylého tlaku ve stroji otevřete
a uzavřete ještě jednou pákový uzávěr a kulové
ventily přívodu čistícího prostředku na míchacím bloku
injektážní pistole.

2. Vypláchnutí MC-I 700/2 čistícím prostředkem
 Obě nasávací hadice materiálových složek A+B
vyndejte z materiálových nádob. Zbytky materiálu na
hadicích nechte odkapat do nádob.
Zbytky materiálu obou složek se nesmí
dostat do kontaktu, aby se předešlo
nechtěné reakci materiálu.







Nasávací materiálové hadice ponořte do čistícího
prostředku v příslušných nádobách.
Nasměrujte koncovku injektážní pistole na vnitřní
stranu záchytné nádoby.
Otevřete uzavírací ventil stlačeného vzduchu (obr.
6.1).
Regulátorem stlačeného vzduchu (obr. 6.1) nastavte
provozní tlak na cca 1-2 bar.
Otevřete pákový uzávěr na míchacím bloku injektážní
pistole. Všechny části vedoucí materiál se tímto
způsobem vypláchnou.
Uzavřete pákový uzávěr, pakliže z injektážní pistole
vyteče dostatečné množství čistého čistícího
prostředku.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Zkoušky a údržba

7.1 Zkušební cykly
Podle předpisu o zabránění nehodám „Práce
se zdroji kapalin“ BGV D15 je nutné, aby
stroj pravidelně kontroloval a prováděl na
něm údržbu odborný znalec (zástupce MCBauchemie).
Stroj se musí přezkoušet:
 při přerušení provozu stroje na více než 6 měsíců,
 minimálně každých 12 měsíců.
U odstavených strojů je možné zkoušku vynechat až
do doby dalšího uvedení stroje do provozu.

Obr. 7.2.1 Plnící otvor pro separační prostředek
na materiálové 2-K pumpě MC-I 700/2

Výsledky zkoušek se musí písemně zaznamenat a uložit
až do další zkoušky. Na místě používání stroje se musí
nacházet potvrzení o provedené zkoušce nebo jeho kopie.



7.2 Plán údržby






Upozornění!
Demontáž injektážního stroje, který je
natlakován, může způsobit vážné zranění
těla a očí dané osoby.
Při všech údržbářských a opravárenských
pracech mějte vždy stroj vypnutý.
Odtlakujte celý systém.
Demontujte materiálové hadice a injektážní pistoli
zvlášť opatrně.
Zakryjte
před
demontáží
šroubové spoje
materiálových hadic hadrem tak, aby jste zadrželi
eventuální zbytky materiálu.

Separační prostředek
Během provozu stroje může docházet
k obrušování těsnění materiálových pump,
které
je
způsobené
vlastnostmi
zpracovávaného
materiálu.
Materiál
je
v takovém případě vytlačován přes těsnění
a dochází k jeho vytvrdnutí.
Pro zabránění poškození stroje díky vytvrdnutí
materiálu musí být nádoba se separačním
prostředkem u obou materiálových pump stále
plná. Separační prostředek působí jako
změkčovadlo materiálu. Kromě toho je
obroušení tesnění možné kontrolovat na barvě
separačního prostředku.
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Kontrolujte před každým uvedením do provozu stav
náplně separačním prostředkem (obr. 7.2.1+7.2.2).
 U materiálové dvousložkové pumpy se plnící
otvor pro separační prostředek nachází v horní
části vysokotaké pumpy (obr. 7.2.1).

U výplachové pumpy MC-I 700/1 (obr. 7.2.2) musí
být po naplnění plnícím otvorem vidět hladina
prostředku cca 1 cm pod plnícím otvorem.
Celkové plnící množství je cca 50 ml separačního
prostředku.

Obr. 7.2.2 Plnící otvor pro separační prostředek
na výplachové pumpě MC-I 700/1



Kontrolujte
pravidelně
zbarvení
separačního
prostředku způsobené injektážním materiálem.
 Injektážní 2-K pumpa: Jakmile při otevření
plnícího otvoru vyteče větší množství injektážního
materiálu, je nutné separační prostředek vyměnit
společně s těsněním.
 Výplachová pumpa: Zbarvení separačního
prostředku je možné kontrolovat vypuštěním
menšího množství přes vypouštěcí otvor. Po
kontrole doplňte množství čistým separačním
prostředkem.

Při silném zabarvení a při větším množství
injektážního materiálu nad těsněním:
Tyto práce musí provádět pouze personál
vyškolený
dodavatelem
pumpy
(MCBauchemie) nebo přímo odborný poradce z MCBauchemie.
 Vyměňte těsnění pumpy (viz. seznam náhradních dílů
materiálové 2-K pumpy).
 Vyčistěte nádobu pro separační prostředek.
 Naplňte nádobu novým separačním prostředkem.
Doporučujeme používat separační prostředek s obj.-č.
0163333.

Uživatelský manuál MC-I 700
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Poznámka k olejovému zásobníku / odlučovači vody
 Demontáž:
 Šoupátko stáhnout silou směrem dolů.
 Zásobník pootočit doleva.


Montáž:
 Dbejte na správnou polohu těsnících O-kroužků.

Obr. 8.4.1

Mazací prostředek příp. ochrana proti mrazu
 Kontrolujte stav mazacího prostředku vzduchového
motoru v zásobníku údržbové jednotky a případně jej
doplňte.
 Díky vysoké vzdušné vlhkosti může dojít k namrzání
motoru.
Při namrzání použijte čistý prostředek proti zamrzání.
Nastavení mlžné maznice údržbové jednotky
 Nechte pomalu běžet vzduchový motor při vstupním
tlaku vzduchu cca 4 bar.
 Kontrolujte optický průzor mlžné maznice, jestli dojde
po cca 10-15 kompletních dvojzdvizích k odkápnutí
mazacího prostředku díky tlakovému vzduchu. Pokud
se tak nestane, nastavte mlžnou maznici pomocí
regulačního šroubu tak, aby k tomu docházelo.
 Kontrolujte denně množství oleje v olejovém
zásobníku.



Údržbová jednotka nesmí být v provozu bez
oleje (vyjma prostředku proti zamrzání).
Maximální stav oleje je vyznačen v zásobníku
po celém obvodu drážkou.
 Pro doplňování oleje použijte plnící šroub
nebo otevřete zásobník a doplňte olej přímo.
Používejte pouze doporučené mazací a protimrznoucí
prostředky – viz. „Příloha / provozní prostředky“.

Vypouštění kondenzované vody
 Nahromaděný vodní kondenzát se vypouští
automaticky výpustným ventilem.
Pod výpustný ventil umístěte prázdnou záchytnou
nádobu.
 Kontrolujte
pravidelně
nádobu
a
v případě
zachycených nečistot vyčistěte odlučovač vody.

Uživatelský manuál MC-I 700
MC-I 700 • cz • 04.08
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A)

Poruchy při provozu a jejich odstranění
Porucha
Pumpa se nespustí, i když uzávěr
injektážní pistole je otevřený.




Možné příčiny
Přívodní ventil tlakového vzduchu je
uzavřen.
Nerozběhne se vzduchový motor
resp. zůstane stát.







B)

Pumpa beží, přesto
materiál
neproudí
k injektážní pistoli.

injektážní
směrem



Vzduchový motor je poškozen.

Odstranění poruchy
Otevřít přívodní ventil tlakového
vzduchu.
Malým šroubovákem zatlačit klín na
vzduchovém motoru.
Používat pouze čistý vzduch.



Opravit vzduchový motor pomocí
náhradních dílů a návodu při opravu.
Případně oslovit zákaznický servis.



Nasávací hadice je ucpaná.



Vyměnit nasávací hadici.



Koule nasávacího ventilu (dole na
vstupu materiálu do pumpy) se
nezdvihne (je přilepená).



Otevřít pákový uzávěr na injektážní
pistoli. Lehce z boku udeřit do
nasávacího
spodního
ventilu
(kladivo).
Odšroubovat nasávací systém a kouli
v nasávacím ventilu uvolnit ze spodu
zatlačením pomocí kolíčku resp.
šroubováku.





Nasávací spodní ventil se nezavírá.



Nasávací spodní ventil odšroubovat
a pečlivě vyčistit kouli a sedlo ventilu.

C)

Pumpa dopravuje materiál, ale při
uzavření
injektážní
pistole
se
nezastaví.

Těsnění resp. ventil je opotřebovaný.

Výměna dílů.

D)

Pumpa běží rovnoměrně, ale není
možné dosáhnout požadovaného
injektážního tlaku.



Vstupní tlak vzduchu je příliš nízký
resp. jeho množství je nízké.



Zvýšit tlak vzduchu regulátorem
stlačeného
vzduchu
resp.
zkontrolovat přívodní vzduchovou
hadici z hlediska jejího správného
průměru.



Vzduchový motor je zamrzlý (běží
příliš pomalu).



Podle možností redukovat vstupní
tlak vzduchu.
Pokud není osazena, přimontovat
údržbovou
jednotku
s olejovým
zásobníkem.
Zásobník
naplnit
prostředkem
proti
zamrzání
(Glysantin) a podle pokynů v tomto
návodu
nastavit:
směrodatná
hodnota je 1 kapka prostředku na
cca 10 dvojzdvihů pumpy.



E)

F)
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Pumpa běží nerovnoměrně (je to
rozeznatelné díky rozdílné rychlosti
zdvihů nahoru a dolů) a nedosahuje
požadovaného injektážního tlaku.

Injektážní
materiál
z odvdušňovacího
vzduchového motoru.

vytéká
otvoru



Nasávací systém není těsný.



Zkontrolovat příp. vyměnit těsnění na
všech
šroubových
spojích
nasávacího systému.



Nasávací spodní ventil netěsní
(Pumpa se při uzavřené injektážní
pistoli zastaví pouze při horním
zdvihu).



Nasávací spodní ventil odšroubovat
a pečlivě vyčistit kouli a celý ventil,
příp. vyměnit kouli nebo sedlo
ventilu.



Pístový ventil netěsní (Pumpa se při
uzavřené injektážní pistoli zastaví
pouze při dolním zdvihu).



Vyčistit a zkontrolovat kouli se
sedlem
v dvojitém
pístu,
příp.
vyměnit kouli nebo sedlo ventilu.



Spodní nebo horní těsnění je
netěsné (obroušení díky provozu).



Vyměnit těsnění.

Těsnění je opotřebované.

Vyměnit těsnění.
Poznámka:
Nezakrývat odvdušňovací otvor!

Uživatelský manuál MC-I 700
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9.1 Technické údaje
MC-I 700/1

MC-I 700/2

Převodní poměr tlaku
max. dopravované množství při volném průtoku (l/min)
3
max. dopravované množství na jeden dvojzdvih (cm )
max. vstupní tlak vzduchu (bar)
max. pracovní tlak (= provozní tlak) (bar)
potřeba vzduchu (l, na 1 dvojzdvih při 8 bar vstupního tlaku vzduchu)
max. teplota čerpaného materiálu (°C)

33:1
3,0
14
8
264
3,8
80

25:1
14
80
8
200
18,5
80

Rozměry délka x šířka x výška (cm)
Váha (kg)

24 x 34 x 55
cca 9

55 x 50 x 100
cca 47

75
73

75
73

Hladina emisního akustického tlaku na pracovišti:
při chodu na prázdno (LpAd) (dB)
při zatížení (LpAd) (dB)

9.2 Provozní prostředky
Separační prostředek*
Pneumatický olej (0,5 l)**
Prostředek proti zamrzání**
Bezpečnostní prostředek (50 ml)***
Mazací prostředek (tuk bez kyselin)***

9.4 Potvrzení o zaškolení
Obj.-č. 0163333
Obj.-č. 0632579
Obj.-č. 0631387
Obj.-č. 0000015
Obj.-č. 0000025

* změkčovadlo pro naplnění zásobníků materiálové 2-K pumpy
** pro údržbovou jednotku
*** látky potřebné pro údržbářské a opravárenské práce
(viz. údaje v seznamu náhradních dílů)

9.5 Karta stroje
Tento uživatelský manuál platí pouze ve
spojení s přiloženou kartou stroje.

Toto potvrzení platí ve smyslu EU-směrnice pro pracovní
prostředky 85/655/EHS, odstavec II článek 7.
Provozovatel následně uvedeného
a zaškolil obsluhující personál.

stroje

poučil

……………………………………………………………………
(Výrobek, typové označení, rok výroby, číslo zákazky)
Školení bylo provedeno osobou pověřenou ze strany
provozovatele.
……………………………………………………………………
(mistr resp. zodpovědný nadřízený, jméno, oddělení)

Karta stroje obsahuje všechny důležité údaje, údaje ve
vztahu k bezpečnosti a informace o stroji:
 přesné označení a údaje o výrobě
 technické údaje a hraniční hodnoty
 výbava a potvrzení o zkouškách
 údaje o pořízení
 výrobní značky stroje (složky stroje a dodané
příslušenství s výrobním číslem a číslem náhradního
dílu)
Dbejte na to, aby se údaje na kartě stroje shodovali s údaji
typového štítku. Nesrovnalosti nebo chybějící typový
štítek je potřeba ihned ohlásit.

Uživatelský manuál MC-I 700
MC-I 700 • cz • 04.08

Vyškolený si uživatelský manuál výše uvedeného
stroje, zvláště pak kapitolu „Bezpečnost“ přečetl,
porozuměl jí a potvrzuje, že dokáže tento stroj
bezpečně obsluhovat.
……………………………………………………………………
(obsluhující personál, datum, jméno)
……………………………………………………………………
(personál pro opravu a údržbu, datum, jméno)
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